
Model 
Vnitřní jednotka              Venkovní jednotka 
 
WH-SHF09D3E5       WH-UH09DE5 
WH-SHF12D6E5       WH-UH12DE5 

Návod k obsluze 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
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PŘÍPRAVA OVLÁDACÍHO PANELU 
Nastavení hodin a dne v týdnu 

1. Stiskněte  

2. Tlačítky nebo  nastavte aktuální den v týdnu. 

3. Potvrďte stisknutím TING UP THE SPECIAL FUNCT 
4. Nastavte aktuální čas opakováním kroků 2 a 3. 

Poznámky: 
• Den v týdnu a hodiny je nutné nastavit, když: 
- poprvé zapnete napájení. 
- od posledního zapnutí uplynula dlouhá doba. 
• Nastavený aktuální čas bude standardním časem pro všechny 
operace řízené časovačem. 

 

Otevřete kryt ovládacího panelu. 

                  TLAČÍTKA OVLÁDACÍHO PANELU 

                  DISPLEJ OVLÁDACÍHO PANELU 

Tlačítko zapnuto/vypnuto 
 
Tlačítko provozních režimů 
 
Tlačítko tichého režimu 
 
Tlačítko provozu záložního topení vnitřní jednotky 
 
Tlačítka režimu nastavení systému 
 

Skupina tlačítek nastavení časovače 
 
Tlačítko režimu nuceného topení 
 
Tlačítko servisních režimů 
 
Tlačítko režimu prověrky stavu systému 
 
Tlačítka nulování chyb 
 

Indikátor zapnuto/vypnuto režimu topení 
 
Indikátor zapnuto/vypnuto režimu zásobníku vody 
 
Indikátor tichého režimu 
 
Indikátor zapnuto/vypnuto režimu záložního topení 
 
Indikátor zapnuto/vypnuto režimu nuceného topení 
 
Vzdálený displej 
 
LED indikátor provozu 
 
Displej solárního ohřevu 
 
Indikátor upozornění(teplota v nádrži na 60°C) 

Displej nastavení hodin/časovače 
 
Displej venkovní teploty 
 
Zobrazení teploty vody na výstupu 
 
Indikátor aktuální činnosti zapnuto/vypnuto režimu záložního topení 
 
Indikátor aktuální činnosti zapnuto/vypnuto režimu přídavného topení 
 
Indikátor aktuální činnosti zapnuto/vypnuto režimu odmrazování 
 
Indikátor zapnuto/vypnuto režimu nastavení systému 
 
Indikátor zapnuto/vypnuto režimu prověrky systému 
 
Indikátor zapnuto/vypnuto servisního systému 



 

 

Externí ovladač teploty (YES / NO (Ano/Ne)) 
Tím se povolí nebo nepovolí připojení externího ovladače teploty. 
 
Volba výkonu záložního topení(3kW/6kW/9kW) 
Chcete-li snížit výkon záložního topení, když není nezbytně nutné. Možnosti se liší v závislosti na modelu. 
 
 
Funkce ochrany vody v systému proti zamrznutí(ANO/NE) 
Pro zapnutí, nebo vypnutí funkce ochrany vody v systému proti zamrznutí, když je zařízení vypnuto. 
 
 
Připojení zásobníku vody (YES / NO) 
Tím se povolí nebo nepovolí připojení zásobníku. 
 
 
Priorita solárního ohřevu(YES/NO). 
Volba solárního ohřevu vody v zásobníku. 
 
 
Priorita topení (YES / NO) 
Tím se nastaví, jestli bude tepelné čerpadlo použito jen na straně topení v režimu HEAT + TANK. 
 
 
Nastavení intervalu náběhu topení 
Tím se nastavuje časovač pro topení v režimu HEAT + TANK (0,5 hod. ~ 10 hod.). 
 
Nastavení intervalu náběhu ohřátí zásobníku vody 
Tím se nastavuje časovač pro zásobník v režimu HEAT + TANK (5 min. ~ 1 hod. 35 min.). 
 
 
Přídavné topení funkce(ANO/NE) 
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci nádrže přídavného topení. 
Poznámka:Pokud zvolíte „NE“ funkce přídavného topení, nastavení 10 je přeskočeno. 
 
 
Nastavení doby zpoždění pomocného topení 
Tím se nastavuje časovač zpoždění pro zapnutí pomocného topení, pokud se nepodaří dosáhnout 
nastavené teploty zásobníku (20 min. ~ 1 hod. 35 min.). 
 

 
Sterilizace (YES / NO) 
Tím se zapíná podle potřeby sterilizace zásobníku. 
 
Nastavení dne a času sterilizace. Slouží k nastavení 
časovače pro sterilizaci (jen jednou týdně). 
 
Nastavení teploty sterilizace 
Tím se nastavuje teplota pro funkci sterilizace (40°C ~ 75°C). 
Doba průběhu sterilizace 
 
Nastavení časovače, který bude po určenou dobu udržovat zvolenou teplotu k provedení sterilizace 
(5 minut ~ 1 hodina). 

 
 
Během sterilizace systém nepoužívejte, abyste se např. při sprchování neopařili. 
Funkci sterilizace jednotky smí nastavit pouze instalační firma, nebo osoba k tomu oprávněná , jenž splňuje místní nařízení a zákony. 
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